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INTRODUÇÃO: 

O biodiesel brasileiro é produzido essencialmente a partir de óleos vegetais brutos, principalmente óleo de 

soja (ANP, 2022). Diversos estudos concentram-se então nessa temática a fim de tornar mais sustentável, eficiente 

e econômico o processo de produção do biocombustível. Segundo a ANP (2022), apenas 1,63% de todo biodiesel 

produzido no ano de 2021 foi originado do óleo de fritura residual. Apesar da pequena porcentagem de biodiesel 

de fritura, o óleo de fritura residual é uma matéria prima atraente que, além de ser gerada em larga escala, possui 

um baixo valor agregado, sendo a produção do biocombustível uma destinação promissora para esse resíduo 

(BRITO, 2013). A rota comercial mais comum de obtenção do biodiesel é o processo químico de 

transesterificação que consiste na reação química entre triacilgliceróis e um álcool de cadeia curta, produzindo 

ésteres alquílicos e glicerol, tendo como compostos intermediários diacilgliceróis e monoacilgliceróis (ZHANG et 

al., 2003). A reação de transesterificação pode ocorrer na presença ou ausência de um catalisador, sendo que este 

tem a finalidade de elevar a velocidade e rendimento da reação, podendo ser homogêneo ou heterogêneo (BRITO, 

2013). Além do catalisador, uma reação química é influenciada também pela temperatura, pressão e concentração 

das substâncias envolvidas (ATKINS; JONES; LAVERMAN, 2018). A velocidade da reação pode ser 

representada em termos de taxa, ou seja, pela variação da quantidade de reagentes ou produtos em relação ao 

tempo.  

Atualmente, a transesterificação por catálise básica e utilizando metanol como álcool de cadeia curta é 

mais utilizada pela indústria, porém, a origem fóssil do metanol adere à produção do biodiesel uma característica 

de energia não limpa, assim a rota etílica é uma alternativa (POTRICH, 2019; FERREIRA, 2016). 

Uma importante ferramenta que auxilia nos estudos de obtenção do biodiesel é a simulação de processos, 

pois possibilita a comparação de processos e cenários dos quais envolvem um grande número de variáveis, além 

de fornecer dados técnicos que baseiam as análises econômicas e ambientais. Além da complexa representação 

dos óleos e misturas graxas nas simulações, é necessário o uso de modelos adequados para a representação de 

algumas propriedades dos componentes, sendo assim, a implementação imprecisa do processo pode levar a 

resultados simulados bastante diferentes dos reais.  
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No processo de produção do biodiesel etílico, nas etapas de transesterificação e purificação, a separação 

de fases se apresenta como um fator limitante devido à miscibilidade parcial dos sistemas envolvidos, no início da 

reação o sistema triacilglicerol e etanol e no final o sistema éster e glicerol (FERREIRA, 2016). Sendo assim, ao 

simular esse processo é importante descrever a partir de modelos termodinâmicos o equilíbrio líquido-líquido dos 

sistemas. O modelo de contribuição de grupos UNIFAC, estimam as propriedades de uma mistura a partir da 

contribuição de cada grupo que a compõem, permitindo a avaliação do equilíbrio líquido-líquido de diferentes 

sistemas multicomponentes envolvidos na produção do biodiesel. A fim de obter uma melhora no desempenho do 

modelo UNIFAC, Bessa et al. (2016) realizou o ajuste de parâmetros desse modelo para sistemas envolvidos na 

produção de biodiesel, obtendo assim uma ferramenta preditiva mais precisa para esses sistemas.  

Nesse contexto o objetivo geral deste trabalho foi avaliar propriedades e parâmetros operacionais 

necessários para a simulação do processo de produção de biodiesel etílico de óleo de fritura por transesterificação 

alcalina utilizando o software COCO (CAPE-OPEN to CAPE-OPEN simulator). 

METODOLOGIA: 

A simulação do processo de produção de biodiesel etílico a partir de óleo de fritura foi realizada no 

simulador COCO (CAPE-OPEN to CAPE-OPEN simulator) com licença gratuita. 

Em uma primeira etapa, foram inseridas no programa todas as substâncias envolvidas na produção de 

biodiesel etílico a partir de óleo de fritura: triacilgliceróis, diacilgliceróis, monoacilgliceróis e ésteres etílicos, uma 

vez que o simulador não dispõe dessas substâncias em seu banco de dados.  

O modelo termodinâmico de contribuição de grupos UNIFAC foi utilizado para estimar o equilíbrio 

líquido-líquido em todas as etapas da simulação. 

Em relação aos parâmetros cinéticos, foi realizada uma busca na literatura por parâmetros cinéticos de 

transesterificação básica de óleo de fritura com etanol. Dessa forma, foi avaliada a simulação apenas do óleo de 

fritura com baixo teor de ácidos graxos livres, que não necessitam de etapas de pré-tratamento. 

O fluxograma utilizado nas simulações foi baseado no processo desenvolvido por Zhang et al. (2003) e 

Christoff (2006) para a produção de biodiesel a partir de óleo de fritura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

1. Equilíbrio líquido-líquido utilizando o modelo UNIFAC 

  A predição do equilíbrio líquido-líquido para todas as simulações realizadas neste trabalho utilizaram o 

modelo termodinâmico de contribuição de grupos UNIFAC. Na literatura não foi encontrado dados de equilíbrio 

líquido-líquido envolvendo a produção de biodiesel etílico de fritura, sendo assim optou-se por realizar uma 

avaliação do equilíbrio para o biodiesel metílico de fritura. Para a separação de fases no simulador COCO 

utilizou-se um decantador (ChemSep Column/Flash), foram então analisados dois conjuntos de parâmetros do 

modelo UNIFAC para equilíbrio líquido-líquido: os originais (fornecidos no banco de dados) e os ajustados por 

Bessa et al. (2016) para sistemas envolvidos na produção de biodiesel. Os dados preditos do modelo UNIFAC 

para ambos os conjuntos de parâmetros foram comparados aos dados experimentais determinados por Rostami et 
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al. (2013) para o sistema Biodiesel metílico de óleo de fritura + metanol + glicerol a temperatura de 20°C, essa 

comparação é apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1. Equilíbrio líquido-líquido Biodiesel metílico de óleo de fritura + metanol + glicerol à 20°C: dados experimentais e 

preditos pelo modelo UNIFAC. Dados em fração mássica. 

 

 

Para comparação da predição dos parâmetros avaliados, foi calculado o desvio médio global entre os 

dados experimentais e calculados, a partir da equação 1: 
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em que N é o número total de tie lines; K é o número total de componentes; w é a fração mássica, os subscritos i e 

n correspondem a componente e tie line, respectivamente; exp e calc são as composições experimentais e 

calculadas. Os sobrescritos E e G referem-se às fases alcoólica éster e glicerol, respectivamente.  

Os valores obtidos no cálculo do desvio foram 1,41% para o conjunto de parâmetros ajustados por Bessa et al. 

(2016) e 2,43% para o conjunto de parâmetros UNIFAC original, mostrando que, o modelo termodinâmico 

ajustado tem uma melhor predição do equilíbrio líquido-líquido para este sistema. 

 

2. Cinética Biodiesel 

Em um primeiro momento foi realizada a implementação no simulador de parâmetros cinéticos 

envolvendo biodiesel etílico de fritura via transesterificação alcalina. Para a representação do óleo de fritura em 

TAG foi utilizado a trioleína. Foi utilizada a razão molar 6:1 (etanol:TAG), para representação do reator utilizou-

se um reator CSTR (Reator de Tanque com Agitação Contínua) configurado a partir das constantes cinéticas 

apresentadas no trabalho de Silva et al. (2008) à 50°C. Para simular uma reação em batelada, 25 reatores 

contínuos de 6,8 m3 foram dispostos em série no simulador. O volume de cada reator foi calculado considerando 

um tempo de residência de 60 segundos e uma vazão mássica de 100 kg/s.  
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A fim de realizar uma análise comparativa com outras cinéticas foram utilizados os estudos: Noureddini e 

Zhu (1997) para metanólise do óleo de soja; Dias (2016) para etanólise de óleos (vegetais) genérica. Assim, foram 

realizadas simulações com a mesma razão molar álcool:TAG, temperatura e volume de reator, utilizando as 

constantes cinéticas reportadas por Noureddini e Zhu (1997) e Dias (2016). A Figura 2 apresenta a comparação 

entre os dados calculados pelo simulador para os ésteres (etílicos – EE e metílicos – EM), alcoóis (etanol – ET e 

metanol – MT) e glicerol (GL). Apesar da ligeira diferença entre as frações molares dos ésteres e alcoóis, 

principalmente com relação aos dados de Noureddini e Zhu (1997), é possível ver que em todas as simulações a 

reação de transesterificação acontece de forma rápida, se estabilizando em aproximadamente 15 minutos. 

 

Figura 2. Comparação entre as cinéticas: Silva et al. (2008), Noureddini e Zhu (1997) e Dias (2016)  à 50°C. 

 
Legenda: ésteres (etílicos – EE e metílicos – EM), alcoóis (etanol – ET e metanol – MT) e glicerol (GL). 

 

3. Simulação do processo de reação e purificação do biodiesel etílico de fritura 

Após a validação dos dados cinéticos e de equilíbrio obtidos pelo simulador, foi realizada a simulação do 

processo de obtenção do biodiesel. No fluxograma da Figura 3 é possível ver as operações unitárias utilizadas na 

simulação no software COCO e na Tabela 1 são apresentadas as composições, em fração mássica, das correntes 

envolvidas na produção de biodiesel. 

 

Figura 3. Fluxograma de produção de biodiesel. 
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Tabela 1. Composição das correntes da simulação da produção de biodiesel etílico de óleo de fritura. 

Fração Mássica 

Corrente 

Alimentação 
Saída 

Reator 1 

Saída 

Reator 2 

Saída 

Decantador 

Fase Rica em 

Glicerol 
Água Biodiesel 

Etanol 0,32 0,2337 0,2258 0,1553 0,5937 0 0,0547 

Glicerol 0 0,0474 0,0552 0,0137 0,2715 0 0,0004 

Trioleína 0,68 0,0322 0,0046 0,0055 7,31E-06 0 0,0060 

Dioleína 0 0,0592 0,0438 0,0517 0,0029 0 0,0570 

Monoleína 0 0,0431 0,0331 0,0273 0,0633 0 0,0299 

Oleato de etila 0 0,5843 0,6375 0,7465 0,0686 0 0,8237 

Água 0 0 0 0 0 1 0,0282 
 

Os resultados obtidos através da simulação se mostraram condizentes com o esperado, alcançando uma 

elevada conversão em ésteres, contudo ainda é necessário uma avaliação do processo para aumentar a conversão 

de acilgliceróis parciais. Já nas etapas de purificação, no primeiro decantador é possível observar a separação da 

fase glicerol, e após a etapa de lavagem, uma redução da concentração de glicerol no biodiesel. 

CONCLUSÕES: 

O software COCO, utilizado neste estudo se mostrou adequado para a simulação dos processos avaliados. 

A partir dos resultados obtidos nas simulações foi possível observar a adequação para a representação do 

equilíbrio líquido-líquido utilizando os parâmetros ajustados por Bessa et al. (2016) para o sistema avaliado e a 

partir da análise comparativa da cinética reacional do biodiesel etílico obtido de óleo de fritura, foi possível inferir 

uma semelhança com a cinética do biodiesel metílico de óleo de soja, e com o biodiesel etílico de óleo refinado. 

Constatou-se, ainda, por meio da simulação completa do processo de produção do biodiesel uma boa conversão 

do óleo de fritura residual em ésteres etílicos.   
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